TRC Nieuwsbrief
November 2011 - Special

17e-eeuws Europees zijdeweefsel (schenking Van Gerwen)

De afgelopen maanden waren veel drukker dan verwacht en via deze nieuwsbrief
willen we u graag op de hoogte brengen van enkele bijzondere gebeurtenissen.

Vraag-en-antwoorddag
Op zaterdag 22 oktober 2011 hield het TRC open huis, waarbij verschillende experts
vragen van het publiek beantwoordden over meegebrachte textiel en kleding van
over de hele wereld. Aanwezig waren Els de Baan (Europese textielen en mode),
Anna Beerens (Japanse textielen en kleding), Rene Lughtigheid (conservering,
restauratie en opslag van textiel), Sigrid van Roode (sieraden uit het MiddenOosten), Ineke Borgardijn (kant), Paul Spijker (Afrikaanse textielen en kleding) en
Gillian Vogelsang-Eastwood (textielen en kleding uit het Midden-Oosten).
Dankzij een uitgebreid artikel op de agendapagina van de krant Trouw werd
deze dag door meer dan 70 mensen bezocht; sommigen kwamen helemaal uit
Brabant en Limburg.
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Gulle donatie van bijzondere historische textielen
Naar aanleiding van het hierboven genoemde artikel in Trouw (zaterdag 22 oktober
2011), werd het TRC benaderd door mevrouw C. van Gerwen over een mogelijke
donatie van een collectie Europese textielen uit de 16e tot vroeg-19e eeuw. De
weefsels maakten deel uit van de collectie van het Van Gerwen-Lemmens Museum in
Valkenswaard, dat in 2008 zijn deuren sloot. De directeur van het TRC, Dr.
Vogelsang-Eastwood, bracht op 12 november jl. een bezoek aan Valkenswaard om de
textielen te bekijken. Bij die gelegenheid schonk mevrouw van Gerwen ruim
honderd prachtige stalen aan het TRC, waarvoor onze grote dank!
De meerderheid van de
gedoneerde stalen dateert uit de
18e eeuw. Het gaat voornamelijk
om indrukwekkende textielen
zoals fluweel, brokaat en damast.
Ook zijn er bedrukte en
geborduurde stukken. Heel
bijzonder zijn enkele uiterst
zeldzame Koptische
zijdeborduursels uit de 6e en 7e
eeuw met voorstellingen van
Christus en verschillende
heiligen.
De toevoeging van deze
stukken aan de TRC-collectie
brengt deze op een hoger niveau,
met betrekking tot kwaliteit en
historische waarde.
16e/17e-eeuwse Europese zijdeweefsel (schenking Van Gerwen)

De textielen zullen worden tentoongesteld in de TRC Galerij van juni tot
en met september 2012.

Intensieve textielcursus
Van 17 tot en met 21 oktober organiseerde het TRC een intensieve textielcursus voor
‘beginners’. Er waren deelnemers uit Nederland, Duitsland, Denemarken, Engeland
en de Verenigde Staten.
De cursus was opgebouwd uit zowel theoretische als praktische elementen.
De nadruk lag op het proberen van verschillende technieken en het onderzoeken van
vezels, stoffen en (kleding)stukken. Het doel van de cursus was een bepaalde ‘vrees’
voor de technische aspecten van textiel weg te nemen en te komen tot een groter
begrip – ongeacht periode of cultuur. De cursus zal in mei 2012 opnieuw worden
gegeven.
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TRC Leiden, Intensieve textielcursus, oktober 2011

De volgende TRC-tentoonstelling
Hoewel de tentoonstelling ‘Voor de draad ermee!’ nog loopt en nog altijd veel
bezoekers trekt, zijn we alweer druk bezig met de volgende tentoonstelling in de
TRC Gallery. Deze expositie, die eind januari 2012 zal openen, is gewijd aan
hoofdbedekkingen voor vrouwen van over de hele wereld. De tentoonstelling zal uit
twee delen bestaan. Allereerst zullen er zo’n vijftig Nederlandse kanten mutsen met
toebehoren te zien zijn, waaronder alle algemene typen die gedragen werden in de
19e en 20e eeuw. Het tweede deel zal ruim honderd vormen van hoofd- en
haarbedekking en –decoratie van over de hele wereld bevatten, waaronder
voorwerpen uit Europa, het Midden-Oosten, Rusland, Afrika, Tahiti, India,
Mongolië, China en Zuid-Amerika. Deze tentoonstelling wordt mede mogelijk
gemaakt door The Ambassador’s Spouses Association (Den Haag) en dankzij financiële
steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland.
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